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Voorwoord voorzitter  
Welkom allemaal, 

Wat vliegt de tijd toch weer aan een snel tempo voorbij. Sinterklaas is in het land en het begint al tijd 

te worden om te denken over kerstcadeautjes. Het eerste semester van mijn (hopelijk) allerlaatste 

jaar als archeologiestudente loopt ook al op zijn einde. De examens zijn, helaas, ook al in zicht. 

Ik moet zeggen, het is echt een zeer geslaagd semester geweest voor de AW. Het weekend naar de 

Ardennen is goed gegaan en was ook enorm gezellig. Sinds dat ik bij de AW ben, was het de eerste 

keer dat we een weekend organiseerden  en ik vind het zeker voor herhaling vatbaar! 

Ik ben ook zeer blij dat we op het Forum Vlaamse Archeologie aanwezig waren. Vaak wordt het 

belang van deze contactdagen onderschat, maar ze zijn zeker nuttig om al eens een blik te werpen op 

wat jullie na de master te wachten staat. 

Een andere reden waarom het een heel geslaagd semester was, is door het uitbreiden van de kern 

van de AW. We zijn ten opzichte van vorig jaar bijna verdubbeld! Behalve dan de organisatorische 

probleempjes die dit met zich mee kan brengen, ben ik enorm trots dat de AW zo aan het groeien is. 

Al deze nieuwe mensen hebben ook al prachtig werk geleverd. Het resultaat is te zien op de 

activiteiten, op facebook en onze website maar ook in ons laatste nieuwe sleufje.  

Voor wie het niet gemerkt heeft, onze website heeft een tijdje plat gelegen. Ik zal niet uitweiden over 

het bloed, zweet en tranen het heeft gekost, maar we zijn terug online onder een nieuwe url: 

www.aw-ugent.be 

Maar ondanks dat de tijd met rasse scheren voorbij vliegt, heeft de AW nog niet gedaan dit semester. 

De inschrijvingen voor onze jaarlijkse uitstap naar Leiden op 15/12 stromen binnen, schrijf maar snel 

in als je nog mee wilt, en ook op de jaarlijkse contactdag Prehistorie op 12/12 zijn we van de partij. Ik 

ben er zeker van dat we dit semester op een prachtige manier gaan afsluiten. 

Zo, nu rest mij nog alleen maar de hele kern van de AW te bedanken voor al het prachtige werk dat 

ze hebben geleverd en de vele gezellige vergaderingen die we hebben gehad. En ook bedankt aan 

alle enthousiaste studenten die de reden van ons bestaan zijn. Ik denk dat ik nu wel genoeg 

bedankjes in de wereld heb gestuurd, dus lees maar snel verder in ons laatste nieuwe sleufje. Ik ben 

er zeker van dat je het de moeite gaat vinden! 

Vele lieve groetjes, 

Alyssa Boecksteyns 

Voorzitster 2015 – 2016   
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Uitstap Ardennen (24- 25 oktober 2015)  
 

Zoals velen wel weten, is de Archeologische Werkgroep het weekend van 

24 op 25 oktober naar Wallonië getrokken. Hier volgt een beknopt verslag van deze boeiende 

uitstap. 

We vertrokken met de bus op zaterdag 24 oktober aan de trabla rond 9:00, met 23 passagiers aan 

boord.  

Al gauw, na een paar uur rijden, kwamen we aan in het dorp Han-sur-Lesse. Na een korte uitleg van 

Professor Bourgeois en een beetje ronddwalen, waren we aan het wachten op de 100 jaar oude tram 

die ons naar de grotten van Han zou brengen. Tijdens het bezoek aan de grotten zelf hebben we een 

parcours afgelopen van ongeveer 2km, weliswaar onder leiding van een gids. Indrukwekkend, 

bombastisch en sierlijk zijn enkele onmiskenbare eigenschappen van dit prachtig grottencomplex. Na 

meermaals bedrupt te worden met water van de Lesse door het grotplafond en getuige te zijn van 

een muzikale lichtshow, verlieten we de grotten begeleid door een kanonschot.   

Het museum “prehistoHan” bezochten we na een korte middagpauze. Hier waren er, naast een 

eigenaardige interactieve film, een heleboel archeologische stukken vanuit de streek te bezichtigen: 

bijltjes, ijzeren zwaarden, munten, fibulae… om er slechts een paar te noemen.  

Rond 17:00 kwamen we aan bij onze volgende bestemming: Cheslé de Bérisménil. Alhoewel het een 

stevige wandeling naar de Keltische hoogteversterking was, liet het wondermooie herfstlandschap 

echter niet te wensen over. De versterking was te vinden op een verhoging in een meander van de 

Ourthe.  
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Over de archeologische achtergrond van dit interessante gebied gaf 

prof. Bourgeois een uitbundige uitleg.  

Afgemat van de lange tocht door het glooiend Ardens 

landschap, vertrokken we nadien met de bus naar de 

jeugdherberg van Champlon. Na een avondmaaltijd genoten 

we van een welverdiende nachtrust om dan de volgende dag, 

na het ontbijt, om 9:00 te vertrekken naar Libramont. 

Samen met prof. Bourgeois en zijn Waalse collega maakten we een 

wandeling in de bossen van Libramont om grafheuvels te spotten. Het 

gebied was er rijk aan, wat zowel te zien was op de 

Lidar-beelden als met het blote oog, hoewel soms iets 

minder evident. 

Hierna trokken we ons terug in het dorp van Libramont 

om de omzet van een lokaal restaurant te 

verdubbelen. Onze maaltijden genuttigd, stapten we 

naar het Musée des Celtes, de laatste bestemming. Het 

was een gezellig gebouwtje waar een groot aantal 

Keltische voorwerpen tentoongesteld werden. 

Om 16:00 was het nagenoeg tijd om te vertrekken naar Gent, waar we rond 18:00 aankwamen.

 

De reis naar de Ardennen was een succes en is 

zeker voor een nog betere herhaling vatbaar! 

verslag: T. Kiliç 

fotografie: S. Barbaix 
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Indrukken op Kerhove  
De grootste archeologische site van Vlaanderen  

ervaringen van drie kersverse stagestudenten.  

 

Debrabandere Sander (webmaster) 
Mijn eerste stageplek: De site van Kerkhove, Modderig paradijs aan de pittoreske oevers van de 

Schelde 

Welja… Pittoresk is misschien wat veel gezegd. Maar met fancy titels kunnen we meer lezers lokken 

denk ik dan. Het is er vooral modderig en de laatste weken ook wel koud en vochtig. Maar een 

paradijs is het zeker! “Een koud en vochtig paradijs!?” hoor ik je nu denken. Jazeker, Deze atypische 

opgraving is een prachtig voorbeeld voor elke student archeologie. De UGent heeft er wat in de pap 

te brokken, dus  verloopt alles zeer precies.  

Je eerste stage is altijd wat spannend, je weet immers niet wat je te wachten staat. Maar dat gevoel 

ebt al snel weg. Na een eerste dag ben je meestal al volledig ingeburgerd. De sleutel tot een 

geslaagde stage en goeie feedback is vooral actief bezig zijn en mee denken met de archeologen en 

specialisten ter plaatse. Zelfs al is je inbreng soms fout, als ze zien dat je interesse hebt en moeite 

doet zijn ze meestal al zeer tevreden. Zeg nu zelf, niemand heeft graag werkkrachten die wat suf voor 

zich uit staan te staren, wachtend op hun volgende taak. Ook vragen stellen apprecieert men. 

In mijn geval was mijn eerste stage dus de site van Kerkhove. Een prehistorische en eerder atypische 

opgraving vanwege zijn geheel eigen systeem. Niettemin toch een goeie plek om als jong 

archeoloogje te starten. In de eerste plaats omdat er goeie begeleiding is en veel contact met de 

UGent. Maar zeker ook omdat het een unieke ervaring is ’s morgens in de ochtendnevel te mogen 

afdalen in de meters diepe put, wetende dat je die dag een nobel doel zult dienen. (ook al betekent 

dit soms repetitieve en zware taken uitvoeren.)  

Uit ervaring weten we dat de info over stages soms wat laat komt. Veel studenten weten immers niet 

dat je in de zomervakantie tussen Ba1 en 

Ba2 al kunt beginnen. Dit is echt aan te 

raden omdat je tijdens het jaar dan meer op 

je gemak bent, geen lessen moet missen én 

meer tijd hebt voor je stageverslag. Voor de 

meest algemene info kun je je inschrijven 

op ‘Veldwerk 1’ op minerva, hier staan een 

hoop documenten. Op tijd beginnen zoeken 

is alvast de boodschap, er moet immers ook 

een (kort) medisch onderzoek gebeuren 

voor je stage. Ook de berg papieren valt 

niet te onderschatten. Als er verdere vragen 

zijn kunnen jullie zeker ook iemand van de 

AW aanspreken.   
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Sophie Barbaix :  
 

De site van Kerkhove situeert zich op een oude oeverwal van de Schelde in Avelgem. Archeologen 

van het aan de vakgroep verbonden GATE bvba, graven er 2 jaar lang een weg doorheen alluviale klei 

en veen. Vergeet zeker niet up-to-date te blijven over het onderzoek via twitter (@archeokerkhove), 

facebook (archeologie Kerkhove) of de website (archeologie-kerkhove.be). 

Het gebied is gekend om zijn archeologisch potentieel. Ondanks dat er ook Romeinse activiteit 

aanwezig bleek, focust het onderzoek zich vooral op de mesolithische jagers en verzamelaars. Sinds 

de implementatie van het verdrag van Malta is de preventieve archeologie aan een opmars bezig. In 

Kerkhove is dit niet anders. Waterwegen en Zeekanaal nv gaat de bijna 100 jaar oude, versleten stuw 

vervangen en uitbreiden met een visgeul. Echter, prospectieonderzoek, in de vorm van 

booronderzoek (landschappelijk en archeologisch) toonde aan dat de bedreigde oeverwal niet 

onderzocht verloren mag gaan. En zo kwamen er archeologen terecht in een vergeten veldje naast 

een jaagpad van de Schelde. 

De opgraving is de grootste ooit in Vlaanderen. Vlakbij het gebied werd eerder al een Romeinse 

baanpost opgegraven. Het Regionaal Archeologisch Museum bevindt zich op wandelafstand van de 

site wat een groot voordeel was op de Openmonumentendag op zondag 13 september. Ondanks de 

regen, de kou en de verraderlijke modderpoelen ( en het onvoorbereide schoeisel van vele 

bezoekers) slibberden een onverwacht groot aantal nieuwsgierigen tot aan de opgravingsput. Maar 

niet enkel bezoekers zakken af naar Kerkhove. Dit project is de uitgelezen kans voor studenten 

archeologie om stage te lopen op één van de uniekste opgravingen die er nu bezig zijn. 
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Lowie Vercruysse (vieze-voorzitter) 
 

Kerkhove: gezien door de ogen van de tofste (stage)student 

 

Aangezien Sander en Sophie al ingegaan zijn op de technische en theoretische aspecten van de 

opgraving zal ik wel een beetje klappen over mijn persoonlijke ervaring met mijn allereerste stage! 

Natuurlijk liep ik de laatste dag voor mijn stage nerveus rond thuis en kon ik bijna niet slapen  ‘s 

nachts wat dus dan maakte dat ik daar doodmoe toe kwam en niet echt aan het opletten was tijdens 

de uitleg dat ze aan de stagestudenten gaven. Dat leek tot een paar maanden niet zo erg totdat ik 

aan mijn stage verslag wou beginnen! Wat tot het resultaat leidt dat ik nu maar nog enkel een classy 

voorblad heb. 

Maar ik ben aan het afdwalen, mijn excuses! Jullie willen waarschijnlijk alles te weten komen over 

hoe het voelt om voor het eerst in een opgravingsput te staan! Wel dat kan ik in 3 woorden 

samenvatten “trots, verwachtingsvol en opgewonden”! Helaas gaat dat gevoel redelijk snel weg eens 

je probeert met uw schop al die zware natte kluiten klei (en dan maar nog te zwijgen over het veen ;) 

) samen te scharrelen en vervolgens in een bak moet zijn te krijgen zonder al te veel te smossen. 

Maar dit alles valt al bij al nog mee bij lekker mooi weer maar helaas staat de september maand daar 

niet altijd voor gekend ;). Eerlijk gezegd had ik het een beetje gehad zelf na een paar dagen, maar dat 

gevoel ging nog redelijk snel weg. 

Gelukkig is het allemaal niet zo erg zoals ik het nu aan het beschrijven ben, ik ben nu eenmaal een 

beetje een dramaqueen. De sfeer zat er eigenlijk goed in bij alle werkmensen daar, eenmaal je er 

eens had mee samengewerkt bleven ze met jouw praten de andere dagen. In de container waar we 

pauze hielden was het tof om met de andere stage studenten samen te zitten en te horen hoe ze 

stoefden hoeveel dierenbotjes ze wel niet hadden gevonden in hun zakje selecteermateriaal ;). Ohja 

voor diegenen die het niet wisten er waren 3 werkposten: graven, zeven en selecteren (het kan zijn 

dat ze dat al gezegd hebben maar ik heb hun tekstjes niet echt gelezen ;)). 

Ik zou wel nog boeken vol kunnen schrijven over mij eerste stageverslag maar ik heb nu eenmaal nog 

belangrijkere dingen te doen dan wat tekstjes te schrijven die dienen als leesmateriaal in de les of op 

de trein ;).  Nog een ding dat ik zeker wil vermelden is dat stagestudenten normaal op hun laatste 

dag wat lekkers meepakken om te bedanken dat ze mochten komen. Ik heb op mijn laatste dag nog 

nooit zoveel taarten, brownies en soezen bij elkaar gezien, dus dat kan ook als extra motivatie dienen 

om stage te volgen ;)! 

 

Vercruysse Lowie 

Viezevoorzitter van de AW 
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Enkele beelden van Kerkhove 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de geïnteresseerden:  http://archeologie-kerkhove.be/ 

het archeologisch onderzoek  kan je via deze link volgen.  
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En nog enkele beelden van kerkhoven  
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Forum Vlaamse Archeologie  

17-10-2015, Begijnhofpark te Kortrijk  
Het thema van de forumdag was dit jaar ‘Is de bodem bereikt? De mens achter de archeologie’. In de 

voormiddag werden een aantal blikvangers (zijnde heel interessante) archeologische sites van over 

gans Vlaanderen besproken met tussendoor een koffiepauze en een vervoegde middagpauze (met 

dank aan de plotse stroompanne). In tegenstelling tot wat je bij soms bij contactdagen en dergelijke 

kunt ervaren waren er nu wel ruim voldoende (lees heel veel) broodjes, hapjes en drankjes voorzien. 

Na de lezingen was er ook nog een debat waarbij Jeroen Vanden Borre (VONA), Dimitri Teetaert 

(VLAC), Katrien Degryse (ABVV) en Els Hofkens (OE) vooraan het woord namen en af en toe het 

publiek ook z’n zeg kon doen en mocht stemmen bij de stellingen die de moderator (Steven 

Schelkens) aan bod bracht. Katrien Degryse had dan wel geen voeling met de wereld van de Vlaamse 

archeologie, maar dat maakte haar misschien des te interessanter en ze vocht bijna even hard voor 

de terreinarcheologen als de heren van het VONA en het VLAC naast haar deden. Els Hofkens – die 

soort van (volgens haar eigenlijk niet helemaal) de Vlaamse overheid vertegenwoordigde – was dan 

weer een teleurstelling (of dat vind de schrijfster van dit artikel dan toch alvast) want het weinige dat 

ze zei was te frustrerend om nu nog eens onder woorden te brengen. Bij bijna iedere stelling waarbij 

naar haar mening of die van het Onroerend Erfgoed werd gepolst, bleek ze tegendraads te zijn ten 

opzichte van de andere panelleden. Na het debat werd er nog nagepraat in de hal van het museum 

waar het forum plaatsvond met wat chips en drank. Ook het moment om heel wat vlaamse 

archeologen en de bedrijven waarbij ze werken te leren kennen (netwerken is nu eenmaal heel 

belangrijk als archeoloog) en loop je er na een tijdje (als je al naar andere contactdagen en dergelijke 

bent geweest, of als je al wat langer meedraait, of als je reeds op stage bent geweest) ook enkele 

oude bekenden tegen het lijf, waardoor het een gezellig praatcafé op het einde is geworden. 

 Bron foto: http://vlac.be/nabeschouwing-archeologisch-forum-27-oktober-2015/  

                                                                                                             Sigrid (penningmeester AW) 
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Info over het voorblad 
Ik vermoed dat jullie je afvragen waarom we die foto’s op de voorpagina hebben gezet .   

Dit zijn zonder twijfels de best geconserveerde mummies ooit. Ze zijn opgegraven in 1999 op 

de top van de 7000 meter hoge berg Llullaillaco. Deze vulkaan zo’n 450 km verwijderd van 

de westelijke grens met de republiek Chili. Met alle organen nog volledig doorbloed en 

geheel in tact en huid en gelaat bijna onveranderd. De lijken waren 500 jaar bevroren 

Hieronder vindt u de foto’s weke mogelijk als schokkend kunnen worden ervaren. 
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Actuele archeologische ontdekkingen  

 

Archeologen hopen op 'vondst van de eeuw' in 

graftombe van Toetanchamon 

Geschreven door: Annick Joossen  

2/10/15 - 18u18  Bron: BBC, Wired  

De 3.300 jaar oude buste van de Egyptische koningin Nefertiti. 

KONINGIN NEFERTITI Archeologen gaan de graftombe van 

Toetanchamon uitkammen met radarapparatuur. Ze hopen zo 

twee verborgen kamers in de graftombe te vinden, waarin mogelijk 

de legendarische Egyptische koningin Nefertiti begraven ligt. 

Het was de Britse archeoloog en egyptoloog Nicholas Reeves, van 

de universiteit van Arizona, die met de theorie van de verborgen 

grafkamers op de proppen kwam. Volgens hem zijn er twee 

geheime doorgangen achter de grafkamer van farao 

Toetanchamon, die zouden leiden naar twee verborgen ruimtes. In 

een van die geheime kamers zou mogelijk koningin Nefertiti 

begraven zijn. Zij was koningin van Egypte in de veertiende eeuw 

voor Christus en de moeder of stiefmoeder van Toetanchamon. 

Reeves denkt dat de mummie van Toetanchamon, die stierf toen hij 19 jaar oud was, haastig werd 

overgebracht naar een buitenkamer van wat oorspronkelijk de graftombe van Nefertiti was. Het 

lichaam van Toetanchamon werd in 1922 ontdekt.  

De archeoloog kwam tot die conclusie na het bestuderen van een gedetailleerde scan van de tombe 

die werd gemaakt door de Spaanse erfgoedspecialisten van Factum Arte. De scans werden gebruikt 

om een kopie te maken van de 3.300 jaar oude tombe, die nabij de oorspronkelijke Koningsvallei in 

de Egyptische stad Luxor ligt.  

Toen Reeves in februari de scans onderzocht, merkte hij enkele merktekens op die volgens hem 

wijzen op de aanwezigheid van twee verborgen doorgangen. 

De Egyptische minister van Oudheid Mamdouh el-Damaty hoopt de radarapparatuur in de komende 

drie maanden te kunnen gebruiken. "Als dit waar blijkt te zijn, kijken we aan tegen een ontdekking 

die de vondst van Toetanchamon zelf zou overschaduwen", zei el-Damaty aan persbureau Reuters. 

"Dit zou de belangrijkste ontdekking van de 21ste eeuw zijn." 

Mysterie 

De tombe van Toetanchamon was de meest intacte grafkamer die ooit in Egypte werd gevonden. In 

zijn graf werden zo'n 2.000 voorwerpen gevonden. De vondst werd overschaduwd door een reeks 

mysterieuze sterfgevallen, waardoor de mythe ontstond dat de tombe vervloekt was. 

- Haar naam betekent 'een mooie 

vrouw is gekomen' 

- Ze was koningin van Egypte en 

vrouw van farao Achnaton, die 

regeerde van 1352 v.Chr. tot 1338 

v.Chr 

- Nefertiti en haar man richten de 

cult van de zonnegod Aten op, en 

promootten een nieuwe Egyptische 

kunststijl 

- Nefertiti zou met Achnaton zijn 

getrouwd toen ze ongeveer 15 jaar 

oud was 

- Ze had zes dochters en een zoon 

- Volgens sommigen zou Nefertiti de 

moeder van Toetanchamon zijn 

geweest 
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De kamer zelf stelde archeologen voor een raadsel, omdat ze veel kleiner was dan die van andere 

farao's. Volgens Reeves heeft dat te maken met het feit dat de tombe eigenlijk ontworpen was als 

laatste rustplaats voor een koningin en niet voor een koning.  

Nochtans is niet iedereen overtuigd van de mogelijkheid dat Nefertiti in de tombe verborgen ligt. 

"Het idee dat een doorgang kan leiden naar een eerder bestaande grafkamer, laat staan naar die van 

Nefertiti, is pure speculatie", zei egyptoloog Aidan Dodson van de universiteit van Bristol aan 

persbureau Reuters.  

Sommigen stellen dat haar mummie al in 1898 werd ontdekt en momenteel in het Egyptische 

Museum in Caïro ligt. Anderen denken dat Nefertiti overleed voor haar echtgenoot en begraven ligt 

in de buurt van de plek waar in 1921 haar wereldberoemde buste werd gevonden. Er bestaat echter 

nog een andere theorie, die stelt dat Nefertiti na de dood van Achnaton nog een tijdje in haar eentje 

verder regeerde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 3.300 jaar oude buste van de Egyptische 

koningin Nefertiti 
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Archeologen speuren naar historische Lakenhalle in Vilvoorde 
21 NOV 2015 / TIJL  

Volgende week wordt gestart met een archeologisch vooronderzoek op de Grote Markt van 

Vilvoorde. Er wordt onder andere gezocht naar archeologische sporen van de Lakenhalle. “De 

herinrichting van de Grote Markt geeft ons de mogelijkheid om een blik in het verleden te werpen,” 

vertelt burgemeester Hans Bonte. “Het marktplein is al minstens sinds de 12de eeuw het kloppend 

hart van de stad.” 

Vilvoorde was in de middeleeuwen een belangrijk economisch knooppunt, vooral dankzij de handel 

in zandsteen en laken. De gebouwen op en rond de Grote Markt belichaamden die economische en 

politieke macht. Naast het stadhuis was vooral de Lakenhalle een belangrijk gebouw. Rond 1800 

werd het echter definitief gesloopt. 

Aan de hand van het archeologisch vooronderzoek wordt bepaald of er nog bijkomende 

archeologische opgravingen nodig zijn. “We kijken er echter streng op toe dat de archeologische 

onderzoeken de timing van de effectieve herinrichtingswerken aan de Grote Markt niet in het 

gedrang brengen,” benadrukt Francine De Prins, schepen voor ruimtelijke ordening en mobiliteit. 

“Het verleden is belangrijk maar we moeten ons nu vooral op de toekomst van Vilvoorde richten.” 

  

Een historische tekening van het 

centrum van Vilvoorde  
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Enkele tijdsverdrijvers 

 

proefexamen historische kritiek : leuk Boone op 

 

Een klein voorbeeld 

;) 
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Een paar kruiswoordraadsels 
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Horizontaal 

3. belangrijk scheepswrak 

5. Man van Agatha Christie 

6. Zo worden L&W studenten ook genoemd 

8. Uitvinder Kwadrantenmethode 

10. Webmaster 

11. uitstap van de AW op 15 december 

13. Plaats ontdekking eerste hondenskelet 

14. Hoofdstad van Namibië 

15. verzamelnaam voor volkeren tijdens Romeins 

bewind 

 

Verticaal 

1. Assyrische stad i/h 1stemillenium BC 

2. vernietigende veldslag voor de Romeinen in het 

... 

4. Dit is "zever in ..." 

7. Afslagtechniek 

9. Paleis gelegen te Kreta 

12. half leeuw half adelaar 

 

Antwoorden kan je terugvinden op onze vernieuwde website! 

http://www.aw-ugent.be 
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Test je geologisch inzicht: ontsnap uit de grotten van Han  
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Enkele sfeerfoto’s  

Bastogne  
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De ‘making of’ de groepsfoto  
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Enkele wist- je-datjes  
Wist je dat….  

 Sigrid goed taart kan bakken? 

 Bourgeois graag grafheuvels vierendeelt ? 

 Alyssa het woord “defenestratie” niet meer in het Sleufje wil? 

 En wij graag haar gezag ondermijnen?  

 Iedereen door het lint gaat door Lowie zijn lintjes? 

 professor de Clerq een mysterieus verleden heeft als jedi ridder, dat werd geopenbaard 

tijdens het Forum Vlaamse archeologie? 

 De nieuwe scriptor zich trots voelt op  haar eerste sleufje?  

 De opgravingen in Vilvoorde bijna in de achtertuin van onze praeses plaatsvinden?  

 Dat de AW- kern is geïnfiltreerd in de rangen van de klassieke talen?  

 Dat de nieuwe scriptor helemaal van Limburg moet komen om het sleufje tot bij jullie te 

brengen ? 

 De AW openstaat voor alle leeftijden ?  

 21 december wereldorgasme dag is? 

 27 juli de dag van de systeembeheerder is, deze willen  we aan onze systeembeheerder 

Sander opdragen ? 

 Amerikanen 17 oktober hebben uitgeroepen tot internationale archeologiedag 

(https://www.archaeological.org/archaeologyday/events)  

 En wij bij deze 4 juli uitroepen tot Europese dag van de archeologie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.archaeological.org/archaeologyday/events
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Meer weten over de archeologische werkgroep?  

je kunt ons vinden op Facebook!  Archeologische werkgroep  

geen Facebook? Dan kan je nog altijd terecht op onze verhuisde website: 

http://www.aw-ugent.be/ 


